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ДЕКЕМВРИ, 1993 г. , ИЗ „ АНТАРКТИЧЕСКИ 
ДНЕВНИЦИ“ НА Х Р И С ТО  П И М П И Р Е В 

„С лед десетдневно плаване от Буенос Айрес до Антарктика, с обилно хапване и в 
уюта на испанския кораб „Есперидес“, петимата българи бяхме свалени с надувните 
лодки „Зодиак“ самотни сред черните скали и ледените блокове на Българския плаж 

в Южния залив на остров Ливингстън. Оставените преди пет години две малки постройки бяха 
в плачевно състояние, единият фургон, пригоден за живот на нашите дървосекачи в Коми, беше 
без покрив и вътре не капеше, а течеше. Другият с руска конструкция беше наблъскан с мухля-
сал багаж и петгодишни развалени продукти. Опънахме палатките, които повече подхождаха за 
къмпинг на нашето Черноморие, и се заехме за работа, като всеки се занимаваше не с това, за 
което бе учил. Хамали, дърводелци, бояджии, механици и боклукчии станаха основните ни профе-
сии. За щастие, времето бе с нас и южното полярно слънце ни се усмихваше почти 24 часа. 

След тежката работа ни трябваха калории, но провизиите, предимно дарени от България 
консерви, и минимално закупените продукти от Южна Америка с оскъдния ни бюджет, събран от 
спонсори, налагаха да въведем строго определени дажби за храна на ден. Илия Масларов, компю-
търен инженер, беше набеден за готвач и измисляше какви ли не фокуси, за да нахрани остана-
лите си четирима съратници. Храната ни се състоеше от горещи сухи супи за сгряване, някоя и 
друга консерва, а десет бисквити на ден ни заместваха хляба. Приличахме на първите изследо-
ватели от Героичната епоха в края на XIX и началото на новия тогава XX век, само че той вече 
беше към своя край. Много от първите експедиции също са използвали за готвач някой набеден 
полярник, моряк или човек с друга професия.

След десетина дни, когато къщичката ни вече имаше покрив, се отзовахме на любезната 
покана на нашите приятели от съседната испанска база „Хуан Карлос I“. С два „Зодиак“-а за 
по-малко от половин час, провирайки се през чудати ледени блокове и айсберги, фосфоресциращи 
в най-различни отблясъци на синия цвят, пристигнахме на Испанската база, която ни посрещна 
с развят български флаг в чест на нашето пристигане. Попаднахме все едно в приказен замък, 
вътре ни очакваше стилно подредена официална маса с най-изискани ордьоври, като се започне 
от шунка и се стигне до два вида миди и калмари. Разбира се, тези лакомства ги преглъщахме с 
испанско вино „Херес“. След ордьоврите преминахме към обяда, който започна с прясна зелена 
салата от маруля, авокадо, домати и продължи с една огромна телешка пържола с пържени кар-
тофи. За десерт бяха специално приготвили шоколадова торта, украсена с шоколадови пръчи-
ци в цветовете на българското и испанското знаме. Намирахме се все едно в рая, след нашето 
аскетично всекидневие в бараките. Само за половин час преход със „Зодиак“ преминахме като с 
машина на времето от края на XIX в края на XX век.“

ПРЕДГОВОР



Разказаният спомен отпреди повече от четвърт век нагледно показва развитието на из-
куството в планирането на провизии и изхранването на полярните изследователи в су-
ровите условия на Антарктика от Героичната епоха до наши дни. Антарктическата кухня е 
била и продължава да бъде притегателният център за членовете на затвореното общество, 
далеч от семейния уют, близките хора и ежедневните развлечения на цивилизования начин 
на живот. Храната не е само за задоволяване на организма с калории, а когато е добре при-
готвена, тя е наслада за небцето, стомаха и душата, особено когато си изолиран от живота 
в населените континенти.

За началото на Героичната епоха голямо постижение е било победата над скорбута и 
затова прясното месо от най-добрия приятел на човека кучето, служещо за тегленето на 
шейните, от понитата при Скот и Шакълтън, а и местната фауна от тюлени, пингвини и пти-
ци, е било не само най-доброто лекарство, но приготвено добре е доставяло и кулинарно 
удоволствие на пионерите. 

За експедициите в началото на XX век за готвачи са били избирани предимно профе-
сионалисти, поради което ястията от местните бозайници и птици, въпреки специфичния 
вкус на месото, далечен от европейската кухня, са достигали в някои случаи до висоти в 
готварското майсторство. Дадени са рецепти от онова време, но съвременният читател не 
може да ги използва, тъй като отдавна убиването на тюлени и пингвини е абсолютно забра-
нено. Някой по-любознателен гастроном би могъл да опита тюленско месо единствено в 
Норвегия, Исландия или при ескимосите. 

В Антарктида работят изследователи от над 50 страни от целия свят. Всеки от тях оти-
ва със своите кулинарни навици. Целогодишно и сезонно функционират бази на над 30 
държави, като всяка от тях разполага с модерни кухненски съоръжения и професионални 
шеф-готвачи. В Антарктида са събрани кухни от всички останали континенти, поради което 
антарктическата кухня спокойно може да бъде наречена Световна кухня.

В съвременната епоха, колкото и бързо да се достига до континента, колкото и да навли-
зат интернет, телевизията и съвременните технологии в антарктическите бази, животът там 
е повече или по-малко изолиран от социалните контакти и удобства на цивилизования на-
селен свят. Вкусната храна все още си остава едно от основните удоволствия на полярните 
изследователи. Затова повечето от готвачите, работещи в Антарктида, са професионалисти 
с опит от изискани ресторанти, дори такива със звезди „Мишлен“. Те отиват на Ледения 
континент не за финансови облаги, а за да се докоснат до неговата неповторима красота, 
за да изпитат част от авантюризма и адреналина на пътешествието и предизвикателството 
да готвиш месеци на едни и същи хора в една негостоприемна природна среда и винаги да 
си готов да зарадваш с нещо вкусно членовете на това изолирано антарктическо общество.

Въпреки всички трудности, с които се сблъсква антарктическият готвач, в кухнята почти 
винаги се случват смешни и забавни неща, които се помнят дълго и оставят незабравими 
спомени. Антарктическата кухня, която е калейдоскоп от традициите, културите, индивиду-
алността на готвачите на над 30 държави, може да задоволи вкуса както на най-изтънчения 
гастроном, така и на аскет, вегетарианец и всеядец. 

Всеки любител кулинар може да се опита да изпълни готварските рецепти от времето 
на Скот и Шакълтън до изисканите ястия в съвременното меню на френско-италианската 
база „Конкордия“, използвани за изхранването на полярниците още от Героичната епоха до 
наши дни, и да приготви незабравима вечеря за приятелите си, възкресявайки кулинарните 
умения и шедьоври на полярните готвачи. 
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ХРАНАТА ПРЕЗ 
ГЕРОИЧНАТА  
ЕПОХА ОТ 
ИЗСЛЕДВАНЕТО  
НА  
АНТАРКТИДА 

Т ака наречената Героична епоха за-
почва в края на XIX век и завършва 
със смъртта на Ърнест Шакълтън 

през 1922 г. Били години, в които проуч-
ванията се провеждали с безпрецедентна 
скорост. Истински кръстоносен поход, в 
който участвали изследователи от близо 
десет държави с надеждата да разплетат 
научните и особено географските загадки 
на белия континент.

Без радиостанции и без никаква въздуш-
на подкрепа тези храбри мъже се пребори-
ли с най-неблагоприятните климатични 
условия на планетата и написали едни от 

най-епичните страници в полярните из-
следвания.

Облечени много често в неподходящи 
дрехи, приготвяйки в импровизирани лагери 
храна, която се оказвала недостатъчна, те 
напредвали в непознатата ледена пустиня 
с решимост и ентусиазъм, достойни за въз-
хищение.

Историята на техните успехи и прова-
ли, включително и смъртта им, са беляза-
ни от изобилието или от оскъдността на 
храната, която носели. Историята на тях-
ната прехрана е също и история на завла-
дяването на Антарктида. 



ЕДИН ВЕК, ОТКАКТО 
ХОРАТА СЕ ХРАНЯТ  
НА АНТАРКТИДА
Открай време желанието на хора-

та за изследване е безгранично. 
Няма бариера за това желание, 

което носим вътре в себе си, да опознава-
ме до последното ъгълче света, който ни 
заобикаля. Колкото и тежки и трудни да 
били географските препятствия, които се 
изправяли на пътя на първите, те винаги 
успявали да ги преодолеят. Колкото и диви 
и войнствени да били народите, с които се 
срещали, те намирали начин да се разберат 
с тях. Единствено местата, където нямало 
и най-малката възможност да се сдобият с 
храна, се оказали в началото непреодоли-
мо препятствие. 

Един любопитен и гладен вид 
Тъй като нямало животни, които да 

ловуват, или растения, които да събират, 
възможността да прекосят тези места за-
висела от умението на изследователите 
да пренасят храна и вода, защото нашият 
организъм се нуждае от възстановяване на 
изразходваната енергия. Товарните живот-
ни, които използвали, също имали нужда от 
храна и вода, за да продължават напред. По 
тази причина пустините, както горещите и 
пясъчните, така и студените и заледените, 
били прегради, които спирали движението 
на хората. Най-непобедимото предизвика-
телство била Антарктида. 

Белият континент има специфични ха-
рактеристики, които го отличават от която 

и да е друга точка на планетата, включител-
но и от полярната област на Северното по-
лукълбо. Докато Арктика е море, затворе-
но от континенталните маси на Евразия и 
Северна Америка, то Антарктида е конти-
нент, заобиколен от най-големите океани 
на планетата. Двете полярни шапки имат 
сходни климатични характеристики – ре-
дуват се зимни периоди на пълен мрак с 
летни периоди с продължителна светлина –  
но тяхното сходство свършва дотук. 

Близостта на Арктическия регион до 
големите евразийски популации позво-
лила на някои племена постепенно да се 
приспособят към студените условия. А го-
лемите площи неспокойни и бурни води, 
заобикалящи Антарктида, попречили на 
миграцията от съседните континенти, пра-
вейки невъзможно устойчивото заселване 
на хора там. 

Дори да успеели да стигнат до Антар-
ктида от най-близкото населено място –  
Огнена земя в края на Южна Америка, 
смелчаците неизменно се озовавали в сту-
дена и пуста земя, покрита с лед и сняг, без 
ни най-малка следа от гора, храсти, нито 
дори от снопчета трева и нямало как да 
си запалят огън, за да се стоплят или да си 
сготвят храна. 

Така Антарктида останала хиляди го-
дини незаселена, докато развитието на 
мореплаването окуражило хората да се 
впуснат в океана, водени от неспирното 
любопитство да научат какво се крие зад 
линията на хоризонта. Пътят не бил лесен. 
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Дръзките мореплаватели от XV и XVI век 
открили нови и богати земи, но липсата на 
витаминозна храна причинила нова и ужа-
сяваща болест – скорбут, която увеличила 
смъртността сред многобройния екипаж 
на малките дървени кораби.

Бичът за моряците и 
полярниците 

В продължение на векове морската 
търговия се развивала или в затворени мо-
рета, или в близост до бреговете на океана 
с кратки плавания, при които бреговата 
линия не се губи от поглед. Това позволя-
вало през определен период да се спира 
на твърда земя, за да се разменят стоки или 
да се попълнят запасите от вода и свежа 
храна. Първото изключение от този под-
ход направили викингите, които започнали 
да плават надалеч от бреговете и да напа-
дат изненадващо своите злощастни жерт-
ви. Това били кратки плавания от по някол-
ко седмици. 

Проблемът се появил след пътуването 
на Христофор Колумб, когато започнали 
презокеанските плавания и седмиците се 
превърнали в месеци. Корабите били мал-
ки и било сложно да се носят вода и храна, 
достатъчни за целия екипаж, още повече 
да се гарантира, че те няма да се похабят. В 
записките на морски лекар от периода се 
чете следното: „Телешкото беше развалено, 
свинското гранясало, брашното и бискви-
тите мухлясали“. Други описания на състоя-
нието на храната са още по-отблъскващи. 

Замърсената вода и развалените прови-
зии обаче не обяснявали мистериозното 
заболяване, което след три месеца в море-
то започвало да завладява екипажа. Първи-
те симптоми били отпадналост, последвана 
от цялостно отслабване, болки в ставите и 
подуване на крайниците; впоследствие 
венците се възпалявали до такава степен, 
че било невъзможно да се приема храна, от 
което следвали вътрешни хематоми и кръ-
воизливи, а те причинявали смърт. Скорбу-
тът става дамоклев меч за мореплавателите 
през следващите четири века. 

По време на историческото пътешест-
вие на Магелан и Елкано, което било пър-
вото околосветско мореплаване, полови-
ната от екипажа умрял от скорбут. През 
1740 г. британският флот загубил от съ-
щата болест над три четвърти от екипажа 
си, състоящ се от 2000 човека. По време 
на Седемгодишната война над 130 000 ан-
глийски моряци умрели от различни забо-
лявания, но най-вече от скорбут, докато 
само 1500 загинали в сражение. 

Скорбутът поразил и първите европей-
ски изследователи, които започнали да се 
приближават към Арктика. 

Любопитно е, че именно при покоря-
ването на Антарктида, по-конкретно при 
плаванията на известния капитан Кук, за-
почнали първите опити за справяне с без-
милостната болест. 

Дългите морски пътешествия водят до появата на ужасна  
нова болест: скорбут.
© Cornelis Verbeeck
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Мореплавателят,  
който не открил Антарктида,  
но победил скорбута

През последната третина на XVIII век 
Адмиралтейството на Великобритания 
възложило на Джеймс Кук да преброди 
южните морета, за да открие къде точно се 
намира, ако изобщо съществува, континен-
тът Антарктида. След две пътувания, едно-
то от които с продължителност три години, 
той не успял да открие този неуловим кон-
тинент, но се върнал без да е загубил нито 
един от мъжете си заради скорбут. 

Почти откакто се появила ужасната бо-
лест, някои мореплаватели, сред които ис-
панецът Андрес де Урданета, още в начало-
то на XVI век предложили „да се включи 
свежа храна, за да се пази здравето на еки-
пажа“. Никой не обърнал внимание на тази 
точна интуиция. Трябвало да минат два века, 
за да започне някой да прилага правилните 
мерки, и този човек бил Джеймс Кук. 

Портрет на сър Джеймс Кук
© Sir Nathaniel Dance-Holland
Национален морски музей, Гринуич

На първо място той решил да повиши 
хигиената на корабите си, заедно с което 
въвел различни видове зеленчуци в еже-
дневното меню, включително ферментира-
ло зеле. Тъй като знаел, че тази храна не е 
никак апетитна, и се страхувал, че екипажът 
ще я отхвърли, той използвал „една систе-
ма, която – по негови думи – никога не се 
е проваляла сред моряците и се състояла в 
това да се даде същата храна и на офице-
рите“. Както се очаквало, моряците веднага 
поискали да ядат от същата храна, убедени, 
че щом я ядат началниците, значи има хуба-
ви качества въпреки неприятния си вкус. 

За съжаление, британските власти от-
дали здравословния успех на Кук на чист 
късмет и трябвало да минат още няколко 
години, за да започне да се разпространява 
практиката да се цеди сок от лимон – още 
едно от средствата, използвани от Кук за 
борба със скорбута. 

Нищо не се знаело по онова време 
за съществуването на витамин С, той бил 
открит в средата на XX век. Не се знаело 
естествено и за невъзможността той да се 
синтезира от човешкия организъм, което 
налага да се приема с храни, които го съ-
държат, като цитрусите, особено лимоните, 
както и свежото месо, в частност суровите 
бъбреци и черният дроб.

Първото хранене на 
Антарктида 

През 1819 г. един английски товарен 
кораб, който бурите били отклонили от 
маршрута му, докато се опитвал да заоби-
коли нос Хорн, се натъкнал на непознати 
острови, за които екипажът правилно ре-
шил, че са част от Антарктида. Откриване-
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то на безплодни, сковани в лед земи не би 
събудило голям интерес, ако не бил фактът, 
че бреговете им били покрити с тюлени, 
чиято кожа била високо ценена на пазара. 

Няколко месеца по-късно първите два 
кораба с ловци на тюлени пристигнали 
на тези острови, решени да се 
възползват от безценната 
плячка. Техниката за лов, 
която се прилагала, 
била проста. Малки 
групи мъже слиза-
ли на всеки плаж и 
след няколко дни 
корабът се връщал, 
за да събере заед-
но с тях и плодовете 
на улова им. По тази 
причина честта за при-
готвянето на първата храна 
в Антарктида се полага на мъ-
жете от онези кораби, най-вероятно 
от този, който носел името на Светия Дух. 

Тези ловци не си давали сметка за ис-
торическия момент, който преживявали, 
въпреки че веднага забивали с гордост 
британското знаме, завземайки поред-
ния остров в името на своя монарх. Това 
бил един обикновен акт да заявят, че са 
собственици на тези земи и имат правото 
да се възползват от всичките им ресурси. 
В този случай потърпевши били бедните 
тюлени, които, неподозирайки опасност-
та, която представлявали хората, спокойно 
се излежавали край тях. 

Невинните животни скоро си дали 
сметка за грешката си. Докато корабът 
търсел нов плаж, където да стовари след-
ващата група мъже, първите, които акости-
рали, се заемали да избиват безмилостно 
всички животни, които не успявали да из-
бягат навреме. Убивали ги със силен удар 
в главата, след което им сваляли кожата и 
тъй като печалбата зависела от броя кожи, 

с които са се сдобили, веднага щом свър-
шели с едното животно, минавали на след-
ващото. Така продължавали с часове, дока-
то, тотално изтощени и окъпани в кръв, се 
събирали за вечеря. 

Само за няколко години ловците безмилостно унищожили 
цялата популация на тюлени.
© James Clarke Ross 

Вероятно преди това водачът на групата 
нареждал на няколко човека да приготвят 
вечерята. Без да мислят нито за менюто, 
нито за начина на приготвяне, следвайки 
рутината, те грабвали одраното тяло на 
някой от десетките тюлени, които лежали 
наоколо. С нож отделяли мазнината, която 
ползвали за гориво, после разделяли ме-
сото на парчета и го хвърляли в желязната 
тенджера, единствената готварска посуда. 
Когато вечерята бивала готова, те викали 
другарите си, които я поглъщали направо 
от тенджерата, коментирайки късмета си 
да открият тази манна небесна, която щяла 
да им донесе щедри постъпления. 

Без маса, без покривка и без чинии про-
тичало това първо хранене в Антарктида, 
но пък било полято с бутилка ром, която 
минавала от уста на уста. Нямало нужда от 
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речи, нито от инструкции. Всички знаели, че 
трябва да се възползват от малкото часове 
тъмнина на астралното лято, за да отпочи-
нат в заслона на някоя скала. Щом съмнело, 
възобновявали лова, докато не останело 
нито едно живо животно край тях. 

Очевидно за тях храната е била просто 
физиологическо действие за възстановя-
ване на енергията. В тези обстоятелства не 
е имало място за готвачи, нито за изтънче-
на кулинария.

Сред прасета и домашни 
птици 

Това кръвопролитие не можело да трае 
дълго. Само за четири години избили всич-
ки тюлени на островите и си заминали. 
Някои продължавали да се връщат в търсе-
не на нови ловни полета, но студът, бурите 
и скорбутът взели много жертви и Антар-
ктида отново потънала в тишина. 

Няколко десетилетия по-късно, в сре-
дата на XIX век, от Великобритания, Фран-
ция и САЩ пристигнали три флотилии, 
инструктирани от правителствата си да 
изследват този огромен континент и да 
проверят дали има някакви ресурси, които 
биха могли да представляват икономиче-
ски интерес. Както и ловците на тюлени, 
те можели да стоят там само през летни-
те месеци, тъй като, щом дойдел студът, 
водите на морето замръзвали и затваряли 
Антарктида в ледена обвивка, от която е 
невъзможно да избягаш. 

Всички били добре снабдени с про-
визии, които не се различавали по нищо 
от това, което ядели по време на други-
те си мореплавания. А именно – солено 
месо (говеждо или свинско), осолена риба 
(обикновено треска), сирена и морски су-
хари. Това бил хлебен блат, който се пече 
два пъти, за да се изсуши напълно. Ставал 

много сух и твърд, но това му позволявало 
да издържи до две години, ако не го изядат 
плъховете преди това. 

Разбира се, няколко седмици след из-
лизането от пристанището свършвали 
всички плодове и зеленчуци и единстве-
ното прясно месо било от животните, кои-
то натоварвали живи – обикновено пра-
сета и домашни птици (патици, гъски или 
пуйки, тъй като кокошките не издържали 
на морската болест и умирали). Тази прак-
тика застрашавала хигиената, но отчасти 
решавала проблема със свежите храни. 

Когато пристигали в Антарктида, ес-
тествено, всички въвеждали в хранител-
ния си режим месото на животните, които 
откривали там. Месото на тюлените им се 
сторило прекалено мазно, а на пингвините 
твърдо, с много кожа и силен вкус на риба. 
Изненадващо французите, хора с така из-
искан вкус, казали, че вкусът на сготвен 
пингвин „не се отличава от този на кокош-
ката“. Очевидно са били много гладни. 

Консерви, консерви и още 
консерви 

До края на XIX век всички пътувания до 
белия континент, независимо дали за лов 
на тюлени и китове, или с изследователска 
цел, се осъществявали само през летните 
месеци и храненето винаги било на борда 
на корабите, с изключение на храненето 
на ловците на тюлени при техните кратки, 
но кървави слизания на антарктическите 
острови. 

Затова се знаело малко за климатич-
ните условия през антарктическите зими, 
и за последствията, които комбинираният 
ефект от ниските температури, липсата на 
слънчева светлина в продължение на месе-
ци и затвореността в малкото пространство 
на кораба могат да имат върху членовете на 
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екипажите. Първата експедиция, която се 
изправила пред тези опасности, била орга-
низирана от белгиеца Адриан дьо Жерлаш, 
който пристигнал в антарктическите води в 
средата на лятото на 1898 година. 

Така и не станало ясно дали водачът на 
експедицията имал намерението да прека-
рат там зимата, или това се случило поради 
липсата му на опит, но два месеца по-къс-
но корабът му се оказал заклещен от ле-
довете. В онзи момент си дали сметка, че 
ще трябва да останат там поне 10 месеца, 
докато топлината на лятото разтопи леда 
и могат отново да плават. От логистична 
гледна точка не били зле запасени, в изби-
те им имало 40 тона храна, разпределена 
в 10 000 консерви. Сигурно са си мислили, 
че поне няма да умрат от глад. 

Въпреки че били събрани учени от шест 
националности и че членовете на екипажа 
били внимателно избирани (сред тях бил 
и Руал Амундсен, който години по-късно 
щял да завладее Южния полюс), функции-

те на готвач се паднали просто на един от 
моряците, чиято единствена връзка с кули-
нарния свят била, че някога бил сервитьор. 
Според Жерлаш всеки можел да отвори 
някоя консерва и да я стопли.

В началото всичко вървяло добре, но 
мъжете не били подготвени нито физи-
чески, нито психически за толкова тежко 
преживяване, нямали достатъчно дебели 
дрехи и когато се наложило да спрат мо-
тора, за да пестят гориво, студът и влагата 
нахлули във всеки ъгъл. Скоро храната им 
станала безвкусна. Била очевидна нуждата 
от професионален готвач, който при огра-
ничените подправки на кораба да може 
чрез уменията и познанията си да обогати, 
подправи и овкуси ястията. 

Веднага им втръснало да ядат консер-
вирано месо, консервирана риба и кон-
сервирани зеленчуци. Според записано-
то в дневника на един от моряците, те се 
„озлобили към определена група хора: 
производителите на консервирана храна“. 

Първите екипажи, които изследвали Антарктида, трябвало да понесат всякакви трудности.
© A. Mayer
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Лекарят на експедицията доктор Фреде-
рик Кук, който бил единственият с опит от 
подобна полярна експедиция, предложил 
да се яде месо от тюлени или пингвини. 
Всички се възпротивили, начело с Жерлаш, 
който дори казал, че „няма да позволи на 
никого да яде това“. 

Много деликатни ли са били тези из-
следователи, или пък са имали изтънчен 
вкус? Не било така. Това, което им тежало, 
бил вкусът на пингвинското месо – не бил 
много привлекателен, самият Кук го опис-
ва така: „Ако може да си представи човек 
парче месо, парче риба треска с много ос-
тър вкус и парче от морска патица, сготве-
ни в една тенджера в сос от кръв и с маз-
нина от черния дроб на треска, ще получи 
сходен резултат“. 

В средата на есента започнала дългата 
полярна нощ, в която стояли почти три ме-
сеца без слънце на хоризонта. Тъмнината 
засилила напрежението и раздразнението, 
дните им се стрували безкрайни и споро-
вете станали повече. После започнали да 
чувстват мускулни спазми, анемия и една 

смъртоносна апатия се разпростряла сред 
тях, изглеждало сякаш тъмнината, която 
ги заобикаляла, завзела душите им. Скор-
бутът се оказал смъртоносно бедствие за 
мореплавателите през вековете. 

Един моряк починал, други започнали 
да дават признаци на умствени разстрой-
ства. Депресията започнала да расте и да 
се разпространява сред тях. Малцина се 
надявали да оживеят, до такава степен, че 
някои дори си направили завещания. Тога-
ва лекарят, разбирайки, че това са симпто-
мите на ужасната болест поради липса на 
свежи плодове и сок от лимон, приложил 
мерките, които научил в Арктика, задължа-
вайки ги да ядат месо от пингвини и тюле-
ни. Което наричал евфемистично „антар-
ктически телешки пържоли“. 

Скоро мерките дали резултат и жизне-
ността преборила злощастното състояние 
на духа им. Идването на пролетта и връ-
щането на слънчевата светлина помогна-
ли още повече за съвземането им. Някол-
ко седмици по-късно се отворили канали 
в леда и те успели да избягат от мястото, 

Първата експедиция, изправена пред полярната нощ в края на 19-ти век, била на път да загине заради скорбут.
© G. Lecointe
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което поради липсата на подходяща храна 
и на човек, който да я приготвя по адеква-
тен начин, било на косъм да се превърне в 
смъртоносен капан за всички тях. 

Всеки може да готви 
Участниците в белгийската експедиция 

все още се борели със скорбута в ледения 
си затвор, когато друга експедиция поела 
към Антарктида. Без да знаят какво се е 
случило с белгийците, тези мъже се готве-
ли да прекарат полярната нощ в прегръд-
ката на белия континент. 

Но стратегията на водача на експедици-
ята, норвежеца Карстен Борхгревинк, била 
различна. Щели да стигнат до Антарктида 
на кораб, който щял да остави малка група 
хора с достатъчно провизии да изкарат зи-
мата там и да се върне за тях на следващата 
година. 

Планът имал своите предимства. Всич-
ки знаели, че ще изкарат една година от 
живота си далеч от цивилизацията, и всич-
ки били подготвени психически за това 
изпитание. Тъй като били малка група из-
следователи, не повече от седем, логис-
тиката била много по-лесна, а опасността 
от инциденти и неразбирателство – много 
по-малка. Но планът имал и недостатъци. 
Корабът разполагал с голямо простран-
ство и всеки можел да си намери кътче, в 
което да се усамоти встрани от другите. 
Докато колибата, където щели да прекарат 
една година от живота си, била малко общо 
пространство, в което присъствието на 
всички наоколо щяло да стане потискащо. 

По отношение на провизиите експеди-
цията на Борхгревинк била по-добре под-
готвена от белгийската, но и те допуснали 
грешката да си мислят, че всеки може да 
готви. Борхгревинк внимателно подбрал 
учените, лекаря и дори включил двама пас-

тири на елени от Северна Норвегия, защо-
то били добри скиори, свикнали на студ, 
но ролята на готвача предложил просто на 
един от моряците. 

Този човек бил забележителен профе-
сионалист, винаги готов да помогне на все-
ки, освен това имал артистични заложби, 
но нито бил професионален готвач, нито 
бил организирал покупката на провизиите. 
Знаел нещо за готвенето, но не повече от 
всички останали на кораба, и от добра воля 
се опитвал да направи нещата по най-доб-
рия начин. 

Не било достатъчно. Консервирани-
те храни, безвкусни и еднообразни, не 
помогнали да се запази моралът и да се 
поддържа физическото състояние на чле-
новете на експедицията, напротив – от-
рицателното им въздействие се засилило 
още повече с идването на студа, тъмнината 
и затварянето между четири стени. Както 
се случило и с мъжете от белгийската екс-
педиция, депресията и унинието завзели 
умовете и призракът на скорбута се наста-
нил в телата им. 

За разлика от другите пастирите на 
елени се чувствали прекрасно. Прекарва-
ли дните в грижа за кучетата извън колиба-
та и ако времето позволявало, излизали на 
лов. Освен това и двамата ядели тюленско 
месо, докато останалите от експедицията 
се хранели с консервираната храна и само 
когато им втръснело, посягали към месото 
на животните, които ловували. 

За един от учените тази промяна в хра-
нителния режим, която можела да пребори 
първите симптоми на скорбута, се случила 
твърде късно. Починал в средата на пролет-
та със симптоми на депресия, летаргия и с 
подути крака, което можело да се сметне за 
началното огнище на тази ужасна болест. 
Скорбутът, който изглеждал вече изкоре-
нен от морския свят, се завърнал, за да уни-
щожава полярните експедиции. 
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Това е едно от най-популярните ястия от 
беларуската национална кухня. Драниките 
могат да бъдат вегетариански или да се 
добави месо. Както и приготвени с яйца или 
без яйца. Според вкуса. 

1 кг  картофи 
600 г  тиквички
200 г  стар лук
8 с.л.  брашно
100 мл  растително масло за 

пържене
2  яйца
 сол, черен пипер – на вкус
 копър – на вкус (по желание)

Продукти:

Драники /Dранікі

Драники 
 © Aleksei Gaidashov

 Брой порции: 6

• Измийте тиквичките, обелете ги и ги на-
стържете на ситно ренде. Ако семките са 
големи, ги махнете.

• Обелете картофите, настържете ги на сит-
но ренде. Почистете лука, измийте го и го 
нарежете на малки парченца или го на-
стържете. Смесете тиквичките, картофите 
и лука в купа. Отцедете сока. Добавете 
солта, черния пипер и брашното. Смесете 
всичко хубаво, добавете яйцата. Загрейте 
тигана и налейте олиото.

• Поставете драниките в горещото масло с 
помощта на супена лъжица (сплескайте 
ги леко). Трябва да се изпържат от двете 
страни до златистокафяво на средна тем-
пература. Добавяйте олио, ако е необхо-
димо. 
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